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Beoordelingskader meest efficiënte werkwijze registerloodsen 
 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) heeft in zijn uitspraak over het besluit tot 

vaststelling van de loodsgeldtarieven voor 20101 overwogen dat de NMa – aan de hand van redelijk duidelijke 

ideeën daarover, welke in samenspraak met onder meer de betrokken loodsencorporaties zijn ontwikkeld – 

een heldere en op zijn aanvaardbaarheid toetsbare opvatting dient te hebben over, kort gezegd, de meest 

efficiënte werkwijze van de registerloodsen, de productiviteit en kwaliteit van de loodsdienstverlening, het 

verband tussen deze begrippen en het verband met de tariefvoorstellen2. De daarop betrekking hebbende 

overwegingen van het CBb zijn in de bijlage opgenomen. De door het CBb gevraagde opvatting van de NMa 

wordt hierna als “beoordelingskader” aangeduid. De Raad heeft bij het opstellen van het beoordelingskader 

rekening gehouden met het volgende. 

 

Bij de verzelfstandiging van het Loodswezen in 1988 is het aanbod van dienstverlening door de 

wetgever opgedragen aan de registerloodsen. Deze groep van private ondernemers kan uit 

mededingingsoogpunt worden beschouwd als een collectief monopolie3. De Raad is van oordeel dat 

registerloodsen ondernemers zijn, die, net als elke andere ondernemer, een zeker ondernemersrisico 

lopen en dit, bij verwezenlijking daarvan, dienen te dragen, zonder het (geheel) af te (kunnen) wentelen 

op hun afnemers. 

 

Op een markt die een monopolie kent acht de wetgever onafhankelijk toezicht noodzakelijk om een 

behoorlijke verhouding tussen prijs en kwaliteit te bewerkstelligen. Aangezien de scheepvaart een 

wettelijke verplichting heeft gebruik te maken van de loodsdienstverlening, heeft de afnemer van deze 

dienst noch wat betreft het enkele gebruik van de dienst, noch ten aanzien van de dienstverlener enige 

keuzevrijheid. Omdat er bij het loodsen van zeeschepen geen werkelijke alternatieven zijn voor het 

bestaande aanbod, ontbreekt bij de aanbieder een natuurlijke externe prikkel om kritisch te zijn op de 

prijsstelling. Een dergelijke markt, die wordt gekenmerkt door een verplichting tot afname van diensten 

bij één collectieve aanbieder, rechtvaardigt een, in vergelijking met andere sectoren, scherp toezicht. 

Daar komt bij dat ook aan de vraagzijde geen sprake is van één of meer marktpartijen die een werkelijk 

sterke machtspositie kunnen uitoefenen, en die zodoende niet vanuit een positie van gelijkwaardigheid 

met de aanbieder kunnen onderhandelen.4 Onder deze omstandigheden staat het evenwicht tussen 

prestatie en kosten onder druk. Naar het oordeel van de wetgever is een belangrijke doelstelling dat 

prestatie en kosten meer met elkaar in overeenstemming worden gebracht, waarbij bovendien rekening 

moet worden gehouden met efficiencyfactoren5.  

 

 

                                                           

1 Besluit van 17 december 2009, kenmerk 200136/88.BT247. 

2 CBb, 6 december 2010, LJN: BO6669.  

3 Kamerstukken II 2006-2007, 30 913, nr. 3, p. 1. 

4 Kamerstukken II 2006-2007, 30 913, nr. 3, p. 8 en 9. 

5 Kamerstukken II 2006-2007, 30 913, nr. 3, p. 9. 
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1.2 Afstemming met NLc 

De eerste versie van het beoordelingskader is op 5 oktober 2011 aan het Loodswezen toegezonden6. Het 

Loodswezen heeft hierop gereageerd bij brief van 21 oktober 20117 en, na een korte reactie van de NMa 

hierop bij brief van 27 oktober 20118, meer uitgebreid bij brief van 17 november 20119. De door het 

Loodswezen gemaakte opmerkingen zijn op 9 februari 2012 met hem besproken. Dit heeft tot een aantal 

actiepunten geleid die op 16 februari 2012 door de NMa aan het Loodswezen zijn toegestuurd.10 De 

uitwerking van de actiepunten van NMa11 en Loodswezen12 is vervolgens op 15 maart 2012 met het 

Loodswezen besproken. Ook deze bespreking heeft weer geleid tot enkele afspraken die op 22 maart 2012 

door de NMa zijn bevestigd. Ter uitwerking van deze afspraken heeft het Loodswezen bij brief van 28 maart 

201213 en bij brief van 12 april 201214 gereageerd.  

 

Op 9 februari 2012 is tussen Loodswezen en NMa uitvoerig gesproken over de beschikbaarheidsuren (zie 

hierna in paragraaf 4.3.4). Het Loodswezen heeft, onder verwijzing naar zijn standpunt in de lopende 

beroepsprocedure tegen het Loodsgeldbesluit 2010, aangegeven het oneens te zijn met de zienswijze van de 

NMa over de beschikbaarheidsuren. Voor het overige heeft de NMa de tekst van het beoordelingskader 

aangepast aan hetgeen op 9 februari en 15 maart 2012 is besproken en in de verschillende brieven is 

uitgewisseld. Dit heeft er onder meer toe geleid dat een paragraaf over indexering van kosten is opgenomen, 

dat een aantal indicatoren is aangepast en er een groot aantal tekstwijzigingen is doorgevoerd. Het aldus 

gewijzigde beoordelingskader is als eindconcept op 18 april 2012 aan het Loodswezen toegestuurd met de 

mogelijkheid voor een laatste reactie15. Deze laatste reactie heeft het Loodswezen op 26 april 2012 aan de 

NMa gezonden16. 

 

1.3 Opzet beoordelingskader 

Onderstaand wordt in de eerste plaats de reikwijdte van het beoordelingskader aangegeven. Daarna worden 

taak en rol van de NMa besproken voor zover het gaat om de regulering van de loodsgeldtarieven. Deze taak 

en rol liggen voor een deel vast in de wet- en regelgeving, voor een ander deel in eerder gemaakte keuzes van 

de NMa en in jurisprudentie. Vervolgens geeft de NMa haar opvatting over de meest efficiënte werkwijze, 

factoren die bijdragen aan de productiviteit en kwaliteit, het verband tussen de tariefvoorstellen en het 

bereiken van de meest efficiënte werkwijze en het verband tussen werkwijze, productiviteit en kwaliteit. Als 

laatste beschrijft de NMa de methode van onderzoek in het kader van de jaarlijkse beoordeling van de 

tariefvoorstellen.  

 

                                                           

6 103780/3 

7 103780/4 

8 103780/5 

9 103780/6 

10 103780/7 

11 103780/8 

12 103780/13 

13 103780/9 

14 103780/11 

15 103780/10 

16 103780/12 
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2 Grondslag en reikwijdte beoordelingskader 

De grondslag van het beoordelingskader is in de eerste plaats gelegen in de Loodsenwet (hierna: Lw). Op 

grond van artikel 27f, eerste lid,  Lw dient de NMa voor elk kalenderjaar de loodsgeldtarieven vast te stellen. 

De NLc doet de NMa een voorstel voor de loodsgeldtarieven en de NMa stelt de tarieven mede op basis van 

dit tariefvoorstel vast. De NMa moet onder omstandigheden de tarieven vaststellen in afwijking van het 

tariefvoorstel. Deze afwijkingsbevoegdheid is neergelegd in artikel 27g, eerste en tweede lid, Lw en kent een 

in hoge mate verplichtend karakter. De NMa heeft een zekere beoordelingsvrijheid, maar geen 

beleidsvrijheid. 

 

Dit beoordelingskader dient ter uitwerking van de afwijkingsbevoegdheid die in artikel 27g, eerste lid, aanhef 

en onder b, Lw is neergelegd. Op grond van dit artikel moet de NMa van het tariefvoorstel afwijken, indien dit 

naar het oordeel van de NMa in onvoldoende mate bijdraagt aan het bereiken van de meest efficiënte 

werkwijze van de registerloodsen en de productiviteit en kwaliteit van de loodsdienstverlening. Dit 

beoordelingskader heeft derhalve uitsluitend betrekking op de wijze waarop de NMa beoordeelt of het 

tariefvoorstel van de NLc al dan niet in voldoende mate bijdraagt aan het bereiken van de meest efficiënte 

werkwijze van registerloodsen en de productiviteit en kwaliteit van de loodsdienstverlening17.  

 

Het beoordelingskader bouwt verder voort op de keuzes die de NMa in haar besluiten heeft gemaakt. 

Daarnaast is de jurisprudentie van belang die is ontstaan naar aanleiding van de verschillende 

beroepsprocedures tegen deze besluiten.  

 

Tot slot is ook het kostentoerekeningsysteem waarop het Loodswezen zijn tariefvoorstellen baseert van 

belang. Voor de NMa is het kostentoerekeningsysteem een toetssteen bij de beoordeling van het 

tariefvoorstel. Dit betekent dat ook in het beoordelingskader rekening moet worden gehouden met het 

geldende kostentoerekeningsysteem. Voor onderstaand beoordelingskader is dit het 

“Kostentoerekeningsysteem Loodswezen 2009-2013” zoals dit is vastgesteld door de Ledenvergadering van 

de NLc van 10 juni 2008. 

 

Gegeven de beperkte geldingsduur van een kostentoerekeningsysteem, door de Loodsenwet gemaximeerd op 

vijf jaar, zal na de vaststelling van een nieuw kostentoerekeningsysteem moeten worden bezien of het 

beoordelingskader aanpassing behoeft. Het zelfde geldt ingeval het kostentoerekeningsysteem tussentijds 

gewijzigd wordt. Gegeven de geldingsduur van het huidige kostentoerekeningsysteem zal het 

beoordelingskader in 2013 mogelijk moeten worden herzien. 

 

 

3 Taak en rol van de NMa 

De NMa stelt op grond van artikel 27g, eerste lid, Lw voor elk kalenderjaar de loodsgeldtarieven vast.  Dit 

gebeurt op grondslag van het tariefvoorstel dat de NLc daaraan voorafgaand indient bij de NMa. Het 

                                                           

17 Het beoordelingskader ziet dus niet op de afwijkingsbevoegdheden op grond van artikel 27g, eerste lid, onder a en c, de 

correctiemogelijkheid op grond van artikel 27g, tweede lid, Lw alsmede de overige besluiten die de NMa neemt op grond van de Lw. 
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tariefvoorstel is voor de NMa richtinggevend, maar niet leidend. De NMa heeft een eigen 

verantwoordelijkheid om de tarieven vast te stellen.  

 

De NMa weegt, gelet op artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht en binnen de ruimte die de 

Loodsenwet daartoe geeft, alle bij het besluit tot vaststelling van de loodsgeldtarieven (hierna: tariefbesluit) 

betrokken belangen mee. Dit betekent dat de NMa zowel oog heeft voor de belangen van de afnemers van 

loodsdiensten als van de registerloodsen en deze belangen ook meeweegt in het uiteindelijk te nemen 

tariefbesluit.  

 

Bij de beoordeling van het tariefvoorstel heeft de NMa beoordelingsvrijheid. Voor de beoordeling of het 

tariefvoorstel al dan niet in voldoende mate bijdraagt aan de meest efficiënte werkwijze vloeit deze vrijheid 

voort uit artikel 27g, eerste lid, aanhef en onder b, Lw. De wetgever licht dit als volgt toe: “De beslissing om de 

bevoegdheid tot het vaststellen van de tarieven aan de NMa op te dragen, en daarbij ook de efficiencyaspecten te 

betrekken is een essentieel onderdeel van de kabinetsbesluiten die in dit wetsvoorstel worden uitgevoerd. Die 

bevoegdheid moet een reële inhoud hebben. Anders dan de NLc in haar reactie op het voorontwerp heeft bepleit is 

het samenstel van bevoegdheden van de raad van bestuur van de NMa niet als een gebonden bevoegdheid 

vormgegeven. (…)Een gebonden bevoegdheid maakt de toezichthouder in een te grote mate afhankelijk van de 

onder toezicht gestelde partij. De raad van bestuur van de NMa heeft in dit wetsvoorstel daarom 

beoordelingsvrijheid gekregen. De raad van bestuur van de NMa is bij de invulling van zijn beoordelingsvrijheid 

overigens gebonden aan de Algemene wet bestuursrecht en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur”18. 

 

Het CBb bevestigt in zijn uitspraak de beoordelingsvrijheid van de NMa19. Wel stelt het CBb dat deze 

beoordelingsvrijheid niet onbegrensd is. Afwijking van het tariefvoorstel is naar het oordeel van het CBb 

alleen mogelijk als met enige evidentie blijkt dat een bepaalde (kosten)post in onvoldoende mate bijdraagt 

aan het bereiken van de meest efficiënte werkwijze van registerloodsen en de productiviteit en kwaliteit van 

de loodsdienstverlening. Ter invulling van dit criterium dient de NMa naar het oordeel van het CBb een 

beoordelingskader te ontwikkelen. Het beoordelingskader omvat de door het CBb gevraagde opvatting van de 

NMa over de volgende punten: 

1) De meest efficiënte werkwijze van registerloodsen. 

2) De factoren die al dan niet bijdragen aan de productiviteit en kwaliteit van de loodsdienstverlening. 

3) Het verband op de korte en lange termijn tussen tariefvoorstellen en het bereiken van de meest efficiënte 

werkwijze, de productiviteit en kwaliteit van de loodsdienstverlening. 

4) Het verband tussen werkwijze, productiviteit en kwaliteit. 

 

Deze punten worden in het volgende hoofdstuk verder uitgewerkt. 

 

 

                                                           

18 Kamerstukken II 2006-2007, 30 913, nr. 3, p. 27. 

19 Zie r.o. 3.2.4. 



Beoordelingskader meest efficiënte werkwijze registerloodsen zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur van de NMa d.d. 15 mei 2012 

 

 5

4 Beoordelingskader 

4.1 Gehanteerde begrippen 

Alvorens de NMa haar opvatting geeft over de door het CBb aangegeven punten, wordt eerst beschreven wat 

de NMa verstaat onder “efficiëntie”, “productiviteit” en “kwaliteit”. 

 

In dit beoordelingskader verstaat de NMa onder efficiëntie: dat voor een hoeveelheid output van een gegeven 

kwaliteit een zo gering mogelijke hoeveelheid input (gebruik van financiële, personele en materiële middelen) 

benodigd is. 

 

De NMa verstaat onder productiviteit: de meting van de output van een proces (zoals aantal loodsreizen) in 

relatie tot de input (uitgedrukt in financiële, personele en materiële middelen). Veelal wordt de input in 

financiële middelen (geld) uitgedrukt omdat de personele en materiële middelen dan op één noemer zijn 

gebracht. Indien nodig worden productiviteitscijfers gecorrigeerd voor inflatie. 

 

De begrippen efficiëntie en productiviteit liggen zeer dicht bij elkaar: de productiviteit is een kwantitatieve 

maatstaf om te bepalen wat het niveau van de mate van efficiëntie is. Daarbij is efficiëntie de maatstaf 

waarop het tariefvoorstel (mede) wordt beoordeeld en is de productiviteit een mogelijkheid om deze 

efficiëntie te meten. 

 

Onder kwaliteit wordt heel algemeen verstaan: het geheel van eigenschappen van de loodsdienstverlening. 

Door het Loodswezen is dit nader gespecificeerd als onder andere de levertijd van de loods, de samenstelling 

en omvang van het loodsenkorps en de klanttevredenheid.20  De beoordeling van het kwaliteitsniveau binnen 

het toezichtmodel van de NMa richt zich voornamelijk op de levertijd van de loods en de klanttevredenheid. 

Deze keuze vloeit voort uit hetgeen de gebruikers als belangrijkste kwaliteitsaspecten hebben aangeven.21 

Daarnaast zijn deze beide aspecten ook meetbaar. Indien daar aanleiding toe bestaat, is uitbreiding met 

andere aspecten mogelijk. 

 

Het kwaliteitsniveau van het primaire proces (het loodsen), waarbij de efficiëntie wordt gemeten, wordt niet 

door de NMa vastgesteld, maar volgt uit de wet en regelgeving22 en de invulling die het Loodswezen hieraan 

geeft.23 Het hieruit voortvloeiende kwaliteitsniveau is voor de NMa in beginsel uitgangspunt voor de 

beoordeling van een tariefvoorstel. Daarbij beziet de NMa of het voorgenomen kwaliteitsniveau afwijkt van 

het niveau van voorgaande jaren. Indien dit het geval is, beoordeelt de NMa of de NLc hiermee in het 

tariefvoorstel rekening heeft gehouden. De NMa hanteert bij de beoordeling van de efficiëntie van het 

primaire proces het algemeen economische principe dat bij een dalend kwaliteitsniveau de kosten voor het 

                                                           

20 In de kwaliteitsrapportage 2010 van 26 april 2011 is een opsomming gegeven van alle kwaliteitsaspecten die het Loodswezen 

onderscheidt. Het gaat daarbij om  kwaliteitsaspecten met betrekking tot het loodsenkorps, de vloot, processen en systemen, de interne 

organisatie en de professionaliteit. 

21 Gebruikers hebben dit aangegeven tijdens het onderzoek “Efficiëntie en kwaliteit Loodswezen” dat in 2009 door de NMa is uitgevoerd 

(zaaknummer 200126) 

22 Regeling van 24 maart 1999, houdende nadere voorschriften voor de zeevaart aangaande melden, uitluisteren, communiceren en het 

aanvragen van loodsen, Stcrt. 1999, 62. 

23 Zie ook paragraaf 6.3  
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Loodswezen lager zullen zijn. Omgekeerd zullen bij een hoger kwaliteitsniveau de kosten van het 

Loodswezen ook hoger zijn (onder het voorbehoud dat een hogere kwaliteit geen gevolg is van een 

technologische ontwikkeling). Bij een hoger kwaliteitsniveau dan in voorgaande jaren zal de Raad wel 

beoordelen of er al dan niet sprake is van een onnodig hoge kwaliteit, bijvoorbeeld als uit de consultatie zou 

blijken dat een (nog) hogere kwaliteit niet door de gebruikers wordt gewenst vanwege het effect op de kosten 

en daarmee de loodsgeldtarieven.  

 

4.2 Verband tussen tariefvoorstellen en het bereiken van de meest efficiënte 
werkwijze 

Zoals hiervoor aangegeven moet de NMa op grond van artikel 27g, eerste lid, aanhef en onder b, Lw jaarlijks 

beoordelen of het ingediende tariefvoorstel bijdraagt aan het bereiken van de meest efficiënte werkwijze van 

registerloodsen en de productiviteit en kwaliteit van de loodsdienstverlening. Indien dit niet het geval is, 

moet de NMa afwijken van het tariefvoorstel. Hieronder zet de NMa uiteen op welke wijze het bereiken van 

de meest efficiënte werkwijze in de tariefvoorstellen ten minste tot uitdrukking moet komen.  

 

Op grond van artikel 27c, zesde lid, Lw bevat een tariefvoorstel ten minste de in dit lid genoemde ramingen. 

Deze ramingen dienen op grond van artikel 227c, zesde lid, onder j, Lw onderbouwd te zijn. Aangezien het 

Loodswezen het beste inzicht heeft in de eigen bedrijfsprocessen en de vastlegging daarvan in de 

administratie, verwacht de NMa dat het Loodswezen bij de onderbouwing van de ramingen ingaat op de 

mate waarin en op welke wijze de specifieke ramingen naar het oordeel van het Loodswezen bijdragen aan 

het bereiken van de meest efficiënte werkwijze. Voor twee specifieke kostenposten licht de NMa dit bij wijze 

van voorbeeld nader toe. 

 

In de eerste plaats dient een tariefvoorstel een onderbouwde raming te bevatten van de arbeidsvergoeding. 

Volgens de wetgever is het onderscheid naar uursoorten – directe uren, beschikbaarheidsuren en reis- en 

wachturen – van groot belang bij het beoordelen van de efficiëntie. De wetgever stelt dat “Het Loodswezen zal 

moeten streven naar een zo groot mogelijk aantal bruguren [directe uren] en een zo gering mogelijk aantal 

wachturen en beschikbaarheidsuren”24. In het tariefvoorstel dient dan ook tot uitdrukking te komen op welke 

wijze het Loodswezen dit voornemens is te bereiken. De NMa verwijst in dit verband naar hetgeen hierna ten 

aanzien van de beschikbaarheidsuren wordt overwogen.  

 

Ten tweede moet het Loodswezen er jaarlijks naar streven om kosten te besparen. Immers, op grond van 

artikel 27c, zesde lid, aanhef en onder g, Lw moet het Loodswezen de voorziene algemene besparing op de 

kosten in het tariefvoorstel opnemen. De wetgever heeft hierbij toegelicht dat het Loodswezen dient aan te 

geven op welke wijze het denkt dat in het komende kalenderjaar een algemene besparing op de kosten kan 

worden bereikt.  

 

De besparing dient te worden onderbouwd. De NMa verwacht in dit kader in het tariefvoorstel ten minste een 

beschrijving van de inspanningen van het Loodswezen om tot kostenbesparingen te komen. Indien het 

Loodswezen op grond van haar inspanningen tot de conclusie zou komen dat een algemene besparing niet 

mogelijk is dient ook dit te worden onderbouwd. 

 

 

                                                           

24 Kamerstukken II 2006-2007, 30 913, nr. 3, p. 24. 



Beoordelingskader meest efficiënte werkwijze registerloodsen zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur van de NMa d.d. 15 mei 2012 

 

 7

4.3 Peildatum 

Door het Loodswezen is een methode ontwikkeld om ten behoeve van het tariefvoorstel het aantal 

loodsreizen te ramen. Deze methode is gebaseerd op de korte termijn ramingen van het Centraal Planbureau 

(CPB). Deze CPB-ramingen worden eens per kwartaal geactualiseerd. In de praktijk kunnen de CPB-ramingen 

behoorlijk fluctueren en dit betekent dat ook de raming van het aantal loodsreizen behoorlijk kan variëren 

afhankelijk van welke CPB-cijfers gebruikt worden.  

 

Om een eenduidige beoordeling van het tariefvoorstel en de daaruit voortvloeiende beoordeling van de 

efficiëntie mogelijk te maken, is tussen het Loodswezen en de NMa afgesproken dat de tariefvoorstellen 

zoals deze op grond van de Loodsenwet op 15 juli van elk jaar moeten worden ingediend, zijn gebaseerd op 

de korte termijn ramingen van het CPB die in maart zijn gepubliceerd. Het tariefvoorstel wordt door het 

Loodswezen geactualiseerd naar de septemberramingen van het CPB. Alleen wanneer de afwijkingen tussen 

de maart- en septemberramingen gering zijn25, wordt afgezien van actualisering van het tariefvoorstel. Het 

geactualiseerde tariefvoorstel is voor de NMa uitgangpunt voor de beoordeling van de efficiëntie van het 

Loodswezen en de tariefvaststelling. 

 

4.4 De meest efficiënte werkwijze 

4.4.1 Inleiding 

 

Eén van de specifieke doelen van het toezicht door de NMa is het stimuleren van het Loodswezen om 

behaalde efficiëntievoordelen niet alleen aan de eigen organisatie, maar ook aan de sector ten goede te laten 

komen. De wetgever heeft hierbij overwogen dat bij de vaststelling van de tarieven door de NMa de 

mogelijkheid tot het opleggen van een efficiëntieprikkel moet zijn ingebouwd.26 De wetgever heeft 

dienaangaande overwogen dat “de algemene raad (…) bij elk tariefvoorstel [dient] aan te geven op welke wijze hij 

denkt dat in het komende kalenderjaar een algemene besparing op alle kosten kan worden behaald. [zie artikel 27c, 

zesde lid, onder g, Lw] Aangezien de uurtarieven voor de loodsverrichtingen gefixeerd zijn, komt het er op neer dat 

de besparingen vooral behaald worden door het aantal loodsverrichtingen over een zo klein mogelijk aantal loodsen 

te verdelen. Op de overige kosten kan de algemene raad in beginsel zelf besparen in de door hem gewenste omvang 

en het door hem gewenste tempo. In beginsel want deze voorstellen moeten zijn onderbouwd [zie artikel 27c, zesde 

lid, onder j, Lw]. (…) Daarnaast kan de raad van bestuur van de NMa zonodig de tarieven aanpassen, indien hij 

van oordeel is dat onvoldoende op de kosten wordt bespaard of de kwaliteit van de dienstverlening onvoldoende zou 

zijn. Desgewenst kan de efficiency op regionaal gebied worden bevorderd door de aanpassing gedifferentieerd per 

zeehavengebied op te leggen.” 

 

Gelet op de uitspraak van het CBb dient de NMa in de eerste plaats, aan de hand van redelijk duidelijke 

ideeën daarover, een opvatting te hebben over wat de meest efficiënte werkwijze van registerloodsen is. De 

NMa zet in deze paragraaf haar opvatting uiteen over de meest efficiënte werkwijze van registerloodsen. De 

NMa merkt hierbij op dat deze opvatting niet op zichzelf staat, maar gelezen dient te worden in samenhang 

met haar opvatting over de overige factoren die het CBb in zijn uitspraak heeft benoemd en die in de 

paragrafen 4.4 tot en met 4.6 besproken zullen worden. 

  

                                                           
25 Onder gering wordt verstaan:  kleiner of gelijk aan 1% gemeten in aantal loodsreizen. 

26 Kamerstukken II 2006-2007, 30 913, nr. 3, p. 10. 
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4.4.2 Efficiëntie algemeen 

 

Bij de meest efficiënte werkwijze zal de loodsdienstverlening tegen de laagst mogelijke kosten gerealiseerd 

worden. Het niveau van deze kosten hangt mede af van het aantal loodsverrichtingen en van het 

kwaliteitsniveau van de dienstverlening. Een hoger aantal loodsverrichtingen zou normaal gesproken tot een 

schaalvoordeel moeten leiden, omdat de vaste kosten over een groter aantal loodsverrichtingen worden 

verdeeld, waardoor de gemiddelde kosten per loodsverrichting bij de meest efficiënte werkwijze dalen. Een 

hoger kwaliteitsniveau van de dienstverlening kan gepaard gaan met een stijging van de gemiddelde kosten 

per loodsverrichting. Maar een hogere kwaliteit kan ook het gevolg zijn van een technologische ontwikkeling 

en deze behoeft niet tot hogere kosten te leiden.  

 

Idealiter kan, gegeven een aantal loodsverrichtingen en het voorgenomen kwaliteitsniveau, het kostenniveau 

van het Loodswezen bij de meest efficiënte werkwijze in een bepaald jaar door de NMa worden vastgesteld. 

In de beoordeling van de efficiëntie wordt in dat geval het kostenniveau, zoals opgenomen in een 

tariefvoorstel, vergeleken met het kostenniveau bij de meest efficiënte werkwijze. De NMa kan echter thans, 

gelet op de beperkt beschikbare informatie en de complexiteit van het Loodswezen, niet vaststellen wat de 

meest efficiënte werkwijze van registerloodsen is. De NMa verwacht dit ook niet op korte termijn te kunnen 

doen. Hierbij speelt een belangrijke rol dat de in artikel 27k, eerste lid, Lw opgenomen verplichting voor de 

NLc om, in het belang van onder andere de bevordering van de meest efficiënte werkwijze van 

registerloodsen, eens per twee jaar een vergelijkend onderzoek uit te voeren (benchmark) geen bruikbare 

vergelijking oplevert voor het bepalen van de meest efficiënte werkwijze van registerloodsen.27 Dit is uit het 

reeds gedane benchmark-onderzoek naar voren gekomen. 

 

Wel kan de NMa de efficiëntie van de werkwijze zoals voorgesteld in een tariefvoorstel vergelijken met de 

efficiëntie in eerdere jaren. De efficiëntie van de in het voorstel voorgestelde werkwijze dient in ieder geval 

niet minder te worden dan de efficiëntie van de werkwijze waarmee de NLc in eerdere jaren haar diensten 

verleend heeft. Hiermee wordt niet gesteld dat het efficiëntieniveau van eerdere jaren per definitie beschouwd 

zou moeten worden als de meest efficiënte werkwijze. Immers, het is mogelijk dat de NLc ook in deze jaren 

nog efficiënter had kunnen werken. De NMa wijst er op dat het criterium, namelijk dat de efficiëntie in ieder 

geval niet minder wordt, een alleszins redelijk en zelfs mild criterium is, met name in vergelijking met andere 

(gereguleerde) sectoren, waar wordt uitgegaan van een jaarlijkse algemene productiviteitsverbetering door 

efficiëntiemaatregelen. Het is een algemeen aanvaard economisch principe dat een onderneming een 

jaarlijkse productiviteitsgroei, gecorrigeerd voor inflatie, bewerkstelligt. 

 

Het bereiken van de meest efficiënte werkwijze is volgens de NMa een continu proces, waarbij de 

ontwikkeling van de efficiëntie ten opzichte van voorgaande jaren door de NMa op basis van het 

tariefvoorstel wordt beoordeeld. Deze beoordeling geschiedt in eerste instantie aan de hand van een aantal 

efficiëntie-indicatoren. Deze indicatoren hebben betrekking op het totale proces, het primaire proces (het 

loodsen), het secundaire proces (beloodsen en planning) en het ondersteunende proces (de overhead en 

kosten beroepsorganisatie). Voor elk van de indicatoren geldt dat hoe lager het getal is, des te beter de score 

op efficiëntie is. 

 

                                                           

27 De minister van Infrastructuur en Milieu heeft dan ook richting Tweede Kamer aangegeven de tweejaarlijkse verplichting tot het 

opstellen van de benchmark te schrappen, zie Kamerstukken II, 2010-2011, 30490, nr. 20. 
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In de eerste overkoepelende indicator zijn alle bedrijfsprocessen samengevoegd. Deze algemene indicator 

geeft een indruk van de mogelijke efficiëntieontwikkeling in het loodsbedrijf als geheel. De beoordeling van 

de algemene indicator kan mede aanleiding geven tot nader onderzoek naar het primaire, secundaire en 

ondersteunende proces. Bij de beoordeling van de ontwikkeling van de efficiëntie op het totale proces worden 

de totale kosten per loodsverrichting berekend door de totale kosten (exclusief FLO/FLP) te delen door het 

aantal loodsverrichtingen in dat jaar. Indien deze indicator verslechtert, dat wil zeggen stijgt ten opzichte van 

het voorgaande jaar, kan dit aanleiding zijn voor nader onderzoek.  

 

4.4.3 Indexering van kosten 

 

Voor een beoordeling van de ontwikkeling van de indicatoren in de tijd (van jaar op jaar) worden de 

indicatoren gecorrigeerd voor het prijspeil (alle indicatoren op het prijspeil van het voorafgaande jaar). Bij 

deze correctie wordt voor wat betreft de arbeidsvergoeding uitgegaan van de wettelijk vastgelegde indexering. 

De overige  kosten worden in beginsel geïndexeerd met het indexcijfer CBS cpi afgeleid. Daarbij wordt  

uitgegaan van de CBS index uit het verleden en niet een toekomstige geschatte index van het CPB. Gezien het 

tijdstip van het opstellen van het tariefvoorstel worden de CBS cijfers ultimo februari als uitgangspunt 

genomen (conform het ijkmoment van de index voor de arbeidsvergoeding).  

 

Voor een aantal posten wordt een andere index gevolgd. Dit betreft in de eerste plaats kostensoorten die uit 

zuivere loonkosten bestaan. Hiervoor wordt, net als bij de indexering van de arbeidsvergoeding, de index CBS 

cao lonen per maand inclusief bijzondere beloningen (per februari) gevolgd. Dit betreft:  

a. Kosten technische dienst  

b. Kosten bemanning  

c. Kosten planning  

d. Regionale kosten personeel wal  

e. Landelijke kosten personeel wal  

 

In de tweede plaats is er een aantal kostenposten die deels bestaan uit loonkosten en deels uit overige 

kosten. Kosten van uitbesteed onderhoud bestaan uit gebruikte materialen en loonkosten van derden; bij 

externe ICT kosten spelen ook loonkosten een grote rol. Voor onderstaande posten is het uitgangspunt: 50% 

CBS cpi afgeleid en 50% CBS index CAO lonen per maand inclusief bijzondere beloningen: 

f. Onderhoudskosten vaartuigen;  

g. Regionale ICT kosten;  

h. Landelijke ICT kosten;  

i. Kosten NLC.  

 

Ten slotte is er een aantal posten waarvan de ontwikkeling in de tijd niet afhankelijk is van een vaste index. 

Hiervoor wordt de werkelijke kostenontwikkeling als uitgangspunt genomen. Dit betreft:  

 

 

a. Brandstof vaartuigen: mutatie op basis van werkelijk afgedekte brandstofprijs.  

b. Afschrijvingskosten vaartuigen: mutatie afschrijvingskosten op basis van werkelijke mutatie 

ingediende tariefvoorstel.  

c. Vermogenskosten: mutatie vermogenskosten op basis van werkelijke mutatie ingediende 

tariefvoorstel.  
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d. Kostenverrekening Vlaams Loodswezen: indexering met werkelijke mutatie ingediende tariefvoorstel 

(mede afhankelijk van samenstelling Vlaamse en Nederlandse vloot en verdeling prestaties).  

e. Kosten Stodel (Stichting Opleiding en Deskundigheidsbevordering Registerloodsen): werkelijke 

mutatie ingediende tariefvoorstel, die mede afhankelijk is van aantal loodsen dat moet worden 

opgeleid. 

 

4.4.4 Efficiëntie primair proces 

 

De kosten van het primair proces (het loodsen) worden bepaald door de arbeidsvergoeding. De 

arbeidsvergoeding die de registerloodsen ontvangen bestaat uit de uurtarieven voor de directe loodsuren, 

vermeerderd met een opslag voor de indirecte uren28. De wetgever heeft overwogen dat, aangezien de 

uurtarieven – gedifferentieerd naar uursoorten – voor de loodsverrichtingen gefixeerd zijn, het er op neer 

komt dat de besparingen op de factor arbeid vooral behaald worden door het aantal loodsverrichtingen over 

een zo klein mogelijk aantal registerloodsen te verdelen. Volgens de NMa brengt dit uitgangspunt echter niet 

mee dat besparingen op de factor arbeid op geen andere wijze mogelijk zouden zijn.  

 

Voor het primaire proces (het loodsen) moet het Loodswezen, in het kader van het bereiken van de meest 

efficiënte werkwijze, naar het oordeel van de NMa, niet alleen in de lange termijn planning (door in- en 

uitstroom van registerloodsen) de totaal beschikbare tijd van de registerloodsen bijstellen, maar ook op de 

kortere termijn van een jaar. Op deze wijze kan verzekerd worden dat op de korte en op de lange termijn de 

loodsverrichtingen over een zo klein mogelijk aantal registerloodsen verdeeld worden. Het sturen op de 

omvang van de registerloodsenformatie is een instrument om de continuïteit van de loodsdienstverlening op 

de lange termijn te sturen. De NMa acht dit instrument echter ongeschikt om op korte termijn in te spelen 

op wijzigingen in de vraag naar loodsdienstverrichtingen. Op welke wijze het Loodswezen op korte termijn 

rekening kan en moet houden met de vraag wordt hierna besproken onder het kopje “beschikbaarheidsuren”.  

 

De ontwikkeling van de efficiëntie op het primaire proces wordt beoordeeld door de verhouding inzetbare 

loodsuren ten opzichte van de directe uren te berekenen en de uitkomst hiervan te vergelijken met 

voorgaande jaren. Bij deze indicator wordt het aantal inzetbare uren berekend door het aantal directe 

loodsuren te sommeren met “IPL29 uren”, “uren reizen en wachten” en “beschikbaarheidsuren”. Het aantal 

directe loodsuren is gelijk aan de som van het aantal “bruguren regulier”, “bruguren bijzonder” en “LOA30 

uren”.31 Indien de indicator verslechtert ten opzichte van het voorgaande jaar, kan dat aanleiding voor de 

NMa zijn om nader onderzoek te doen naar de efficiëntie van het primaire proces. 

 

De uursoorten waaruit de arbeidsvergoeding bestaat32 worden in het kader van de efficiëntie van het primair 

proces hieronder nader besproken. 

 

 

                                                           

28 Zie artikel 1, aanhef en onder k, Lw. De indirecte uren bestaan uit indirecte taken, reisuren, wachturen en beschikbaarheidsuren. 

29 Indirect productieve loodstaken. 

30 Loodsen op Afstand. 

31 In het (herzien) Loodsgeldbesluit 2010 was de indicator het omgekeerde (directe uren gedeeld door inzetbare uren). De indicator is 

hier aangepast om te bewerkstelligen dat voor alle indicatoren geldt dat een verlaging van het getal duidt op een verbetering van de 

efficiëntie.  

32 Voor de uursoorten: zie artikel 6, tweede lid, van de Regeling markttoezicht registerloodsen 
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Directe loodsuren 

Directe loodsuren zijn alle uren waarin de registerloods daadwerkelijk loodsdiensten aan boord van het te 

loodsen schip verricht. Zij houden direct verband met het aantal geraamde loodsreizen en de gemiddelde 

reisduur. De directe uren vormen de basis van de door het Loodswezen te leveren productie. Van belang is 

dat het aantal directe loodsuren zo nauwkeurig mogelijk wordt begroot. Dit wordt bewerkstelligd door het 

totaal aantal loodsreizen, de differentiatie van de reizen over de verschillende soorten reizen en het inzicht in 

de duur van de verschillende soorten reizen zo nauwkeurig mogelijk te ramen. De NMa verwacht niet dat het 

Loodswezen grote invloed kan uitoefenen op de omvang van deze kostenpost, aangezien de factoren die 

deze kostenpost bepalen, namelijk het aantal loodsreizen en de gemiddelde duur van de onderscheiden 

reizen niet door het Loodswezen te beïnvloeden zijn maar worden bepaald door het scheepvaartaanbod. 

Uiteraard beoordeelt de NMa wel de wijze waarop het Loodswezen het aantal scheepsreizen en de 

gemiddelde reisduur per soort reis raamt.  

 

Beschikbaarheidsuren 

Onder beschikbaarheidsuren worden volgens het kostentoerekeningsysteem verstaan de uren waarop de 

registerloods thuis beschikbaar (oproepbaar) is in afwachting van zijn inzet voor een te loodsen schip. De 

beschikbaarheidsuren zijn nodig om aan de vraag te kunnen voldoen en, in het bijzonder, om 

schommelingen en eventuele pieken in de vraag naar loodsverrichtingen op te vangen.  

 

De nadere uitwerking van het uitgangspunt, dat bij de meest efficiënte werkwijze de loodsdienstverlening 

tegen de laagst mogelijke kosten gerealiseerd zal worden, brengt met zich dat niet meer 

beschikbaarheidsuren ingezet moeten worden dan ten behoeve van het primaire proces nodig zijn. Ondanks 

dat registerloodsen een wettelijke leveringsplicht hebben zijn registerloodsen ondernemers en mag van hen, 

net als van andere ondernemers, verwacht worden dat zij rekening houden met de verwachte vraag van de 

markt. Dat betekent dat de verhouding tussen directe uren (bruguren) en de beschikbaarheidsuren zo 

efficiënt mogelijk moet zijn, hetgeen bijdraagt aan het leveren van de dienst tegen zo laag mogelijke kosten. 

Deze toets zal de NMa jaarlijks uitvoeren. 

 

Hoewel de beschikbaarheidsuren niet zelfstandig geraamd worden, maar binnen de 

kostentoerekeningsystematiek van het Loodswezen een resultante zijn van het totaal aantal ingeroosterde 

uren, via de beschikbare tijd van registerloodsen, mag de beschikbaarheid van registerloodsen volgens de 

NMa niet gedicteerd worden door de omvang van de formatie van registerloodsen. Op deze wijze kan recht 

worden gedaan aan de conclusie van het CBb dat “(…) het laten meebewegen van de inroostering van loodsen 

met de geraamde vraag naar loodsdiensten wel bij [kan] dragen aan de meest efficiënte werkwijze, indien daarmee 

de inzet van loodsen zo goed mogelijk wordt afgestemd op de vraag en aldus voorkomen wordt dat onnodige kosten 

in de tarieven worden opgenomen.”33 De kosten van eventuele overcapaciteit zouden anders via de tarieven aan 

de afnemers worden doorberekend, terwijl de met de Wet markttoezicht registerloodsen ingevoerde 

tariefregulering er nu juist op is gericht te voorkomen dat de monopoliepositie van de registerloodsen leidt 

tot hogere tarieven dan in een concurrerende markt tot stand zouden komen.  

 

Zoals in de voorgaande paragraaf is aangegeven, wordt uitgegaan van de mate van efficiëntie zoals deze in 

het verleden is bereikt. Dit uitgangspunt betekent dat in beginsel de genoemde verhouding tussen directe 

uren en beschikbaarheidsuren niet ongunstiger (dat wil zeggen hoger) mag worden dan de verhouding die in 

                                                           

33 CBb 6 december 2010, LJN BO6669, paragraaf 3.3.4 
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voorgaande jaren gold34. Hiermee is niet gezegd dat de in het verleden gerealiseerde verhouding de meest 

efficiënte werkwijze weerspiegelt. Het zou kunnen dat uit nader onderzoek in het kader van toekomstige 

tariefvaststelling volgt dat een lagere verhouding dan in het verleden gerealiseerd is, bijdraagt aan het 

bereiken van de meest efficiënte werkwijze van registerloodsen en de productiviteit en kwaliteit van de 

loodsdienstverlening.  

 

De NMa tekent hierbij aan dat een adequate loodsdienstverlening in ieder geval vereist dat, binnen de eisen 

die de wet daaraan stelt, in beginsel op ieder moment en iedere plaats tijdig in de vraag naar loodsdiensten 

voorzien moet kunnen worden. Het hiervoor benodigde minimum aantal beschikbaarheidsuren stelt aldus 

een grens aan de te bereiken efficiëntie. Daarbij is de vraag van belang hoeveel beschikbaarheidsuren 

minimaal nodig zijn om eventuele pieken in de vraag naar loodsdiensten op te vangen. Dit brengt overigens 

niet met zich dat het aantal beschikbaarheidsuren dusdanig moet zijn dat te allen tijde binnen het rooster 

aan de vraag voldaan moet kunnen worden. Het is immers ook mogelijk om registerloodsen buiten het 

rooster om op te roepen. Hieronder zal de NMa hier nader op in gaan.  

 

De NMa verwacht dat het Loodswezen in het tariefvoorstel hierop ingaat en inzichtelijk maakt hoe de 

beschikbaarheid van registerloodsen, waarvan overeenkomstig de kostentoerekeningsystematiek het aantal 

beschikbaarheidsuren wordt afgeleid, is afgestemd op de te verwachten (piek)vraag naar loodsdiensten, de 

verdeling daarvan over de tijd en de bevoegdheid van registerloodsen. Het Loodswezen moet daartoe bij het 

bepalen van de beschikbaarheid van registerloodsen rekening houden met het daaruit resulterende aantal 

beschikbaarheidsuren. De NMa is van oordeel dat het Loodswezen niet kan volstaan met het hanteren van 

een historisch gegroeide werkwijze waarbij alle registerloodsen zodanig ingepland wordt dat de 

beschikbaarheid gebaseerd is op vaste roosters zonder dat hierbij de relatie met de te verwachten (piek)vraag 

wordt gelegd. 

 

Indien de NMa constateert dat het in het tariefvoorstel opgenomen aantal beschikbaarheidsuren niet 

bijdraagt aan het bereiken van de meest efficiënte werkwijze, gaat zij in beginsel uit van het principe dat de 

efficiëntie – uitgedrukt in de verhouding tussen directe uren en beschikbaarheidsuren – niet mag 

verslechteren ten opzichte van voorgaande jaren. De NMa gaat daarbij wel na of met deze verhouding de 

pieken in de vraag kunnen worden opgevangen. Daarbij houdt de NMa rekening met de volgende factoren: 

- de verwachte vraag naar loodsverrichtingen; 

- de verwachte verdeling van de vraag naar loodsverrichtingen over dagen van het jaar en uren van de dag; 

- de te leveren kwaliteit;35 

- de bevoegdheidsverdeling binnen het Loodswezen (bevoegdheid naar type/grootte schip en gebied); 

- de continuïteit van de loodsdienstverlening; en 

- het verwachte aantal oproepen van registerloodsen buiten het rooster om. 

 

Als toelichting op de laatste factor overweegt de NMa het volgende 

 

Een oproep buiten het rooster om houdt in dat een loods in zijn vrije tijd, dat wil zeggen in de 

zogenaamde roostervrije uren, loodsdiensten moet verrichten. Uit de ter beschikking staande gegevens 

heeft de NMa afgeleid dat oproepen buiten het rooster om als zodanig niet ongebruikelijk zijn. In 

                                                           

34 Zo is voor het Loodsgeldbesluit 2010 uitgegaan van een verhouding van 1,59 welke verhouding ook gold in 2003. 

35 De kwaliteit wordt door de Raad als vaststaand beschouwd nu deze voortvloeit uit de wet en de invulling 

die het Loodswezen hieraan geeft, zie paragraaf 4.1. 
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verhouding tot het totaal aantal loodsdienstverrichtingen ging het in voorgaande jaren om zeer lage 

aantallen. 

 

De uren die de loods buiten het rooster wordt ingezet, worden in de urenberekening meegenomen als 

“extra capaciteit”. Voor zijn inzet buiten het rooster om ontvangt de betreffende loods in de regel 

compensatieverlof36  dat, tevens rekening houdend met de afkoop van verlof37, van invloed is op de 

beschikbaarheid.  

 

Het oproepen van registerloodsen buiten het rooster om zorgt naar het oordeel van de NMa voor de 

flexibiliteit die van de registerloodsen als ondernemers verwacht mag worden. Tevens kan dit een 

bijdrage leveren aan de efficiëntie omdat bij een grote vraag naar loodsdiensten er kortstondig meer 

loodsen ingezet kunnen worden die in rustige perioden dan compensatieverlof kunnen opnemen. 

 

De NMa heeft geconstateerd dat het aantal oproepen buiten het rooster jaarlijks verschilt. Er lijkt een verband 

te bestaan tussen het aantal beschikbaarheidsuren, het aantal loodsverrichtingen en het aantal oproepen 

buiten het rooster. Dit lijken echter niet de enige factoren te zijn die van invloed zijn op het aantal oproepen 

buiten het rooster om. De bevoegdheidsverdeling binnen het Loodswezen lijkt hierbij ook een rol te spelen. 

De NMa leidt dit af uit het feit dat in 2008 in de regio Rijnmond ieder uur van de dag registerloodsen 

beschikbaar waren, maar dat er in dat jaar desalniettemin 199 oproepen buiten het rooster om zijn gedaan. 

Indien hiertoe aanleiding bestaat zal de NMa hier nader onderzoek naar doen. 

 

Het enkele feit dat registerloodsen buiten hun rooster worden opgeroepen is voor de NMa geen reden 

om het aantal beschikbaarheidsuren van registerloodsen onvoldoende te achten. Pas als het verwachte 

aantal oproepen in verhouding tot het aantal registerloodsen en het aantal loodsverrichtingen sterk 

oploopt ten opzichte van voorgaande jaren, zou dit een indicatie kunnen zijn dat het aantal 

ingeroosterde beschikbaarheidsuren van registerloodsen onvoldoende is.   

 

Reis- en wachturen 

De reis- en wachturen zijn uren waarin de registerloods tussen meerdere reizen moet wachten op een 

vervolgreis en moet reizen van het afstappunt van het ene schip naar het opstappunt van het volgende schip. 

Deze indirecte uren zijn ondersteunend aan de directe loodsuren. De meest efficiënte werkwijze brengt ook 

wat betreft de reis- en wachturen met zich dat er niet meer uren ingezet worden dan nodig is voor de 

ondersteuning van het primaire proces, het loodsen. Onder andere de verhouding van het aantal reis- en 

wachturen per direct loodsuur geeft volgens de NMa een goede indruk van de productiviteit waarmee de 

registerloodsen ingepland en ingezet worden, omdat de reis- en wachturen ondersteunend zijn aan de directe 

loodsuren. De ontwikkeling van deze verhouding in de tijd geeft daarmee een beeld van de ontwikkeling van 

de efficiëntie. De NMa zal jaarlijks de ontwikkeling van de verhouding van het aantal reis- en wachturen per 

direct loodsuur beoordelen. 

 

Zoals in de voorgaande paragraaf is aangegeven, wordt uitgegaan van de mate van efficiëntie zoals deze in 

het verleden is bereikt. Dit uitgangspunt betekent dat de genoemde verhouding tussen reis- en wachturen  en 

                                                           

36 Of er wel of geen compensatieverlof wordt toegekend en de omvang daarvan is regionaal ingevuld. 

37 Een deel van het verloftegoed wordt aan de loodsen uitbetaald. Het betreft een onderlinge verrekening tussen de vennoten van de 

loodsenassociaties. Bij de beoordeling van het tariefvoorstel wordt uitgegaan van het aantal afgekochte uren in het laatst afgesloten 

boekjaar. 
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directe uren niet ongunstiger (dat wil zeggen hoger) mag worden dan de verhouding die in voorgaande jaren 

gold. Hiermee is niet gezegd dat de in het verleden gerealiseerde verhouding de meest efficiënte werkwijze 

weerspiegelt. Het zou kunnen dat uit nader onderzoek in het kader van toekomstige tariefvaststelling volgt 

dat een lagere verhouding dan in het verleden gerealiseerd is, bijdraagt aan het bereiken van de meest 

efficiënte werkwijze van registerloodsen en de productiviteit en kwaliteit van de loodsdienstverlening.  

 

De NMa onderkent dat het aantal reisuren rechtstreeks afhankelijk is van het aantal loodsreizen. De reistijd is 

echter ook afhankelijk van de reissnelheid. Indien deze snelheid toeneemt, bijvoorbeeld door te investeren in 

schepen die sneller kunnen varen, dan verwacht de NMa in beginsel een daling van het aantal reisuren en 

dus een verbetering van de efficiëntie. Daarbij tekent de NMa wel aan dat hierbij steeds de afweging gemaakt 

zal moeten worden of de investering bijdraagt aan het bereiken van de meest efficiënte werkwijze. Het kan 

immers zijn dat het investeren in snellere schepen duurder is dan meer reis- en wachturen bij minder snelle 

schepen. 

 

Indirect Productieve Loodsuren (IPL-uren) 

De IPL-uren zijn de uren waarin taken door registerloodsen worden uitgevoerd, maar die geen betrekking 

hebben op het loodsen van schepen. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld bestuurstaken, managementtaken of 

loodsdienstleiding. Het totaal aantal IPL-uren lijkt, op basis van de thans beschikbare informatie, nauwelijks 

een relatie te hebben met het aantal loodsverrichtingen. De kosten voor de IPL-uren komen in het 

tariefvoorstel tot uitdrukking bij de kostenposten voor beloodsen en planning, overhead en publiekrechtelijke 

organisatie (overige kosten). 

 

4.4.5 Efficiëntie secundair proces 

 

De kosten van het secundair proces (beloodsen en planning) betreffen alle kosten die gemaakt worden om 

de registerloodsen tijdig aan en van boord van de te loodsen schepen af te leveren respectievelijk af te halen. 

Ook voor deze kosten geldt dat bij de meest efficiënte werkwijze de kosten van het beloodsen en planning zo 

laag mogelijk zijn om de loodsdienstverlening te realiseren. 

 

De totale kosten van beloodsen en planning zijn de som van: 

- kosten vaartuigen; 

- kosten technische dienst; 

- kosten ligplaatsen; 

- kosten bemanning vaartuigen; 

- kosten helikopter; 

- kosten planning; en  

- overige vervoerskosten, 

verminderd met de opbrengsten van het vervoer van personen en goederen. 

 

De ontwikkeling van de efficiëntie van het secundaire proces beoordeelt de NMa aan de hand van een aantal 

indicatoren. In de eerste plaats wordt gekeken naar de som van de kosten voor beloodsen en plannen waarop 

de afschrijfkosten en onderhoudskosten van de vaartuigen in mindering wordt gebracht. In de tweede plaats 

wordt de hiervoor genoemde indicator gedeeld door het aantal geloodste scheepsreizen. In de derde plaats  

wordt gekeken naar de som van de afschrijfkosten en onderhoudskosten van de vaartuigen. Als vierde en 

laatste indicator wordt de hiervoor genoemde indicator gedeeld door het aantal geloodste scheepsreizen. Als 
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deze indicatoren verslechteren ten opzichte van voorgaande jaren, kan dit aanleiding zijn voor nader 

onderzoek naar de efficiëntie van het secundaire proces. 

 

De NMa neemt hierbij wel in aanmerking dat de kosten voor beloodsen en planning slechts beperkt kunnen 

meebewegen met een plotselinge afname (of toename) van het aantal loodsverrichtingen, omdat een 

aanzienlijk deel van de kosten een vast karakter heeft. Dat neemt niet weg dat bijvoorbeeld door middel van 

gerichte investeringen de productiviteit op de lange termijn  beïnvloed kan worden. Zo kunnen investeringen 

in snellere vaartuigen, die over een bepaald aantal jaren worden afgeschreven, de reistijd van registerloodsen 

reduceren. Zoals eerder opgemerkt zal hierbij echter steeds een afweging gemaakt moeten worden of het 

investeren bijdraagt aan het bereiken van de meest efficiënte werkwijze. 

 

De wetgever is ervan uitgegaan dat het Loodswezen op de kosten van beloodsen en planning in beginsel zelf 

kan besparen in de door hem gewenste omvang en het door hem gewenste tempo. Daaruit leidt de NMa in 

elk geval af dat het Loodswezen er naar moet streven om kosten te besparen. Op grond van artikel 27c, zesde 

lid, aanhef en onder g, Lw moet de NLc de voorziene algemene besparing op de kosten in het tariefvoorstel 

opnemen en onderbouwen. De NMa verwijst in dit verband ook naar paragraaf 4.5.  

 

De NMa heeft ook zelf een verantwoordelijkheid om te onderzoeken of de door het Loodswezen geraamde 

kosten van het secundaire proces bijdragen aan het bereiken van een efficiënte werkwijze. Zoals hiervoor 

overwogen heeft de wetgever aangegeven dat de NMa zo nodig de tarieven kan aanpassen, indien zij van 

oordeel is dat onvoldoende op de kosten wordt bespaard of de kwaliteit van de dienstverlening onvoldoende 

zou zijn. 

 

4.4.6 Efficiëntie overhead en beroepsorganisatie 

 

De kosten van het proces overhead en de beroepsorganisatie zijn alle kosten, anders dan de kosten voor het 

loodsen en beloodsen en planning. Ook voor deze kosten geldt dat bij de meest efficiënte werkwijze de 

kosten van de overhead en de beroepsorganisatie zo laag mogelijk dienen te zijn om de loodsdienstverlening 

te realiseren.  

 

De kosten van de overhead staan ten dienste aan de uitvoerende processen en zijn gelijk aan de som van: 

- de overige regionale kosten(= kosten regionale ICT + algemene regionale kosten); 

- de overige landelijke kosten(= kosten landelijke ICT systemen + overige landelijke kosten). 

 

De kosten van de beroepsorganisatie zijn gelijk aan de som van:  

- kosten NLc + kosten RLc + kosten opleidingen STODEL. 

 

De wetgever is ervan uitgegaan dat het Loodswezen op de kosten van de overhead en de beroepsorganisatie 

in beginsel zelf kan besparen in de door hem gewenste omvang en het door hem gewenste tempo. Daaruit 

leidt de NMa in elk geval af dat het Loodswezen er naar moet streven om kosten te besparen. Op grond van 

artikel 27c, zesde lid, aanhef en onder g, Lw moet de NLc de voorziene algemene besparing op de kosten in 

het tariefvoorstel opnemen en onderbouwen. De NMa verwijst in dit verband ook naar paragraaf 4.4.  

 

De ontwikkeling van de efficiëntie van de overhead wordt beoordeeld door de som van de overige regionale 

kosten en de overige landelijke kosten te delen door de som van de arbeidsvergoeding loodsen en de kosten 

van beloodsen en plannen. De uitkomst hiervan wordt vergeleken met die uit voorgaande jaren. De 
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ontwikkeling van de efficiëntie van de beroepsorganisatie wordt beoordeeld door de kosten van de NLc en de 

RLc te sommeren met de kosten van de Stichting Stodel en de uitkomst te vergelijken met voorgaande jaren. 

Indien de indicator verslechtert ten opzichte van het voorgaande jaar kan dit aanleiding zijn voor nader 

onderzoek. 

  

Ten aanzien van de kosten van de overhead heeft het CBb overwogen dat, aangezien de wetgever een 

generieke efficiëntiekorting van de hand heeft gewezen, de NMa bij de conclusie of de kosten van de 

overhead in het tariefvoorstel al dan niet bijdragen aan het bereiken van de meest efficiënte werkwijze een 

specifieke beoordeling van de verschillende kostenposten van de overhead dient te betrekken en niet kan 

volstaan met een globale beoordeling.38 De NMa dient meer indringend en specifiek onderzoek te doen 

teneinde vast te stellen welke werkwijze van de registerloodsen tot de meest efficiënte werkwijze leidt. Indien 

een tariefvoorstel daartoe aanleiding geeft, zal de NMa een dergelijk onderzoek uitvoeren. 

 

De Lw bevat geen verplichting om het verschil tussen begroting en realisatie te verrekenen, anders dan voor 

de kosten genoemd in artikel 27c, zesde lid, aanhef en onder i, Lw (investeringen). Een te hoge begroting kan 

op die manier leiden tot extra inkomsten (winst) die niet in een navolgend jaar verrekend hoeven te worden. 

Of er sprake is van een dergelijke (structurele) begrotingswijze kan de NMa alleen aan de hand van 

realisatiecijfers over meerdere jaren vaststellen. Bij de beoordeling van toekomstige tariefvoorstellen zal dit, 

omdat dan van meerdere jaren realisatiecijfers beschikbaar zijn, voor de NMa een aandachtspunt zijn. 

 

4.4.7 Enige evidentie 

 

Indien de NMa op grond van onderzoek vaststelt dat het tariefvoorstel niet bijdraagt aan het bereiken van de 

meest efficiënte werkwijze zal zij gebruik moeten maken van haar bevoegdheid op grond van artikel 27g, 

eerste lid, aanhef en onder a, LW en de loodsgeldtarieven vaststellen in afwijking van het tariefvoorstel.  

 

Uit de uitspraak van het CBb volgt dat, wil de NMa ten aanzien van een bepaalde kostenpost afwijken van het 

tariefvoorstel, met enige evidentie sprake dient te zijn dat die post niet voldoet aan de eisen van efficiëntie, 

productiviteit of kwaliteit. De wetgever eist in dit kader onderzoek door de NMa ter onderbouwing van haar 

oordeel over de mate van efficiëntie. Hoewel het CBb het begrip “met enige evidentie” niet nader definieert, 

leidt de NMa af dat zij middels onderzoek met een redelijke mate van zekerheid of met aannemelijkheid vast 

moet stellen dat een post niet voldoet aan de eisen van efficiëntie, productiviteit of kwaliteit. Daarnaast 

verstaat de NMa onder het begrip “met enige evidentie” dat er sprake moet zijn van een zeker materieel 

effect op de tarieven. Met andere woorden, afwijkingen in bepaalde kostenposten die niet of nauwelijks van 

invloed zijn op de tarieven worden buiten beschouwing gelaten. 

 

Het CBb heeft geoordeeld dat de NMa bij de onderbouwing van haar conclusie in ieder geval een specifieke 

beoordeling van de kostenposten dient te betrekken en niet kan volstaan met een globale beoordeling.39 Het 

meer indringend en specifiek onderzoek heeft ten doel om vast te stellen welke werkwijze van de 

registerloodsen tot de meest efficiënte werkwijze leidt. De NMa geeft aan welke kosten in het tarief 

opgenomen mogen worden, maar verbiedt het Loodswezen niet om haar bedrijfsvoering anders dan op de 

meest efficiënte werkwijze in te richten. De NMa verbiedt niet dat het Loodswezen bepaalde kosten maakt, 

maar bepaalt slechts welke kosten bijdragen aan het bereiken van de meest efficiënte werkwijze en welke 

                                                           

38 CBb, 6 december 2010, LJN BO6669, paragraaf 3.5.4 

39 Idem. 



Beoordelingskader meest efficiënte werkwijze registerloodsen zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur van de NMa d.d. 15 mei 2012 

 

 17

kosten dit niet doen. Indien het Loodswezen ervoor kiest om bepaalde kosten toch te maken, dan staat dat 

het Loodswezen vrij. Deze kosten mogen echter niet via de tarieven aan de afnemers worden doorberekend. 

 

Of er sprake van is dat een bepaalde kostenpost met enige evidentie niet bijdraagt aan het bereiken van de 

meest efficiënte werkwijze zal door de NMa dus steeds vastgesteld worden door onderzoek. Indien de NMa 

vaststelt dat een kostenpost met enige evidentie niet bijdraagt aan het bereiken van de meest efficiënte 

werkwijze, dan zal de NMa ten aanzien hiervan gemotiveerd aangegeven welke kosten naar haar oordeel dan 

wel bijdragen aan het bereiken van de meest efficiënte werkwijze. De NMa zal vervolgens bij de vaststelling 

van de tarieven uitgaan van het door haar vastgestelde kostenniveau  en de tarieven in afwijking van het 

tariefvoorstel vaststellen. 

 

 

5 Overige aspecten 

Het uitgangspunt bij de vaststelling van de tarieven is het tariefvoorstel dat jaarlijks door de NLc wordt 

opgesteld en bij de NMa wordt ingediend. Indien het tariefvoorstel voldoet aan alle bij of krachtens de 

Loodsenwet gestelde eisen, in voldoende mate bijdraagt aan het bereiken van de meest efficiënte werkwijze 

van registerloodsen en de productiviteit en kwaliteit van de loodsdienstverlening alsmede is gebaseerd op 

een redelijk rendement op investeringen, dan zal de NMa de tarieven in beginsel overeenkomstig het 

tariefvoorstel vaststellen. Indien het tariefvoorstel naar het oordeel van de NMa hier niet aan voldoet, moet 

de NMa de tarieven in afwijking van het tariefvoorstel vaststellen. Bij de vaststelling of het tariefvoorstel al 

dan niet aan eerdergenoemde eisen voldoet heeft de NMa beoordelingsvrijheid. In dit hoofdstuk wordt 

weergegeven op welke wijze de NMa de beoordeling uitvoert. 

 

5.1 Inlichtingen en gegevens 

Bij de beoordeling van het tariefvoorstel zal de NMa inzicht moeten hebben in de bedrijfsprocessen van de 

NLc en de vastlegging daarvan in de boekhouding. De NMa is daarbij afhankelijk van informatie die over het 

algemeen uitsluitend bij de NLc zelf bekend is: er is sprake van een informatieasymmetrie. Om de benodigde 

informatie van de NLc te verkrijgen maakt de NMa daarom gebruik van de bevoegdheid op grond van artikel 

45c, eerste lid, Lw. In dit artikel is vastgelegd dat de NMa het Loodswezen (d.w.z. alle organisaties en 

ondernemingen die bij de loodsdienstverlening betrokken zijn) kan verzoeken om gegevens en inlichtingen 

die de NMa voor de uitoefening van haar taak redelijkerwijs nodig acht. In artikel 45c, tweede lid, Lw is 

vastgelegd dat de NLc de gevraagde informatie ook moet leveren. Deze plicht kan de NMa met de 

bevoegdheid van artikel 45f, eerste lid, Lw handhaven. 

 

Naast die informatie die op aanvraag aan de NMa wordt verstrekt, wordt bij de beoordeling van het 

tariefvoorstel ook op andere informatiebronnen afgegaan. Het zal hierbij over het algemeen gaan om de 

informatie die is opgenomen in het kostentoerekeningsysteem (artikel 27b, eerste lid, Lw), de financiële 

verantwoording (artikel 27, eerste lid, Lw), de verantwoording van het geboden kwaliteitsniveau (artikel 27j, 

tweede lid, Lw) en (vooralsnog) de internationale benchmark40 (artikel 27k Lw). 

 

                                                           

40 Kamerstukken II 2010-2011, 30 490, nr. 20, waarin een voorstel is opgenomen om de verplichting tot het tweejaarlijks uitvoeren van 

een benchmark door het Loodswezen uit de Loodsenwet te schrappen. 
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5.2 Opzet onderzoek 

Bij de beoordeling van de tariefvoorstellen voor de jaren 2009 tot en met 2011 heeft de NMa een vaste 

werkwijze gevolgd. Deze werkwijze is kort weergegeven de volgende. De beoordeling van het tariefvoorstel 

door de Raad vindt plaats in twee fasen. In de eerste plaats beoordeelt de Raad een tariefvoorstel in algemene 

zin aan de hand van een vijftal indicatoren. Indien vervolgens één of meerdere indicatoren doet vermoeden 

dat de efficiëntie ten opzichte van voorgaande jaren afneemt, dan volgt in de tweede fase nader onderzoek 

van het tariefvoorstel. Indien uit het nader onderzoek blijkt dat er met enige evidentie sprake is van een 

afname van de efficiëntie  dan zal de Raad op grond van artikel 27g, eerste lid, aanhef en onder b, LW de 

tarieven in afwijking van het tariefvoorstel vaststellen. Deze werkwijze wordt hierna toegelicht. 

 

In de eerste fase worden de in het vorige hoofdstuk beschreven indicatoren beoordeeld. In onderstaand 

schema zijn de verschillende indicatoren weergegeven.  

 

 Omschrijving indicator Berekening 

1 Indicator totale proces Totale kosten exclusief FLO en FLP/Totaal aantal geloodste scheepsreizen 

2 Indicator primair proces Totale arbeidsvergoeding in geld (incl. Scheldevaart)/Arbeidsvergoeding DPL-uren 

3 Indicator secundair proces a. Totaal van kosten beloodsen en plannen excl. .afschrijving vaartuigen en 

onderhoudskosten 

b. Totaal van kosten beloodsen en plannen excl. .afschrijving vaartuigen en 

onderhoudskosten/Totaal aantal geloodste scheepsreizen 

c. Totaal van afschrijving vaartuigen en onderhoudskosten 

d. Totaal van afschrijving vaartuigen en onderhoudskosten/Totaal aantal 

geloodste scheepsreizen 

4 Indicator overhead (Overige regionale kosten + overige landelijke kosten)/ (Arbeidsvergoeding loodsen + 

kosten beloodsen en plannen) 

5 Indicator beroepsorganisatie Totaal van kosten NLC + kosten RLC + kosten Stodel 

 

Deze indicatoren dekken de hoofdprocessen van de NLc af. De indicatoren voldoen aan de eisen die volgens 

algemeen aanvaarde bedrijfseconomische principes aan prestatie-indicatoren worden gesteld, namelijk dat 

zij: 

- specifiek zijn; 

- meetbaar zijn; 

- voldoen aan de eis dat de gemeten prestatie door de NLc beïnvloedbaar is; 

- relevant zijn; en 

- tijdsgebonden zijn. 

 

De uitkomsten van deze indicatoren geven een eerste beeld van de ontwikkeling van de efficiëntie op de 

vier hoofdprocessen van het Loodswezen. De efficiëntie wordt niet uitsluitend door toepassing van de 

indicatoren beoordeeld. Een verslechtering van de indicatoren leidt niet automatisch tot de conclusie 

dat niet wordt bijgedragen aan het bereiken van de meest efficiënte werkwijze. Het Loodswezen moet 

kunnen toelichten wat de achtergrond en de oorzaak is van bepaalde ontwikkelingen. De indicatoren 

hebben in dat licht een signalerende functie. De uitkomst van de indicatoren kan aanleiding geven tot 

nader onderzoek door de Raad. Dat geldt ook voor de situatie dat een indicator verbetert. Ook in een 

dergelijk geval kan nader onderzoek toch noodzakelijk zijn als het tariefvoorstel daartoe aanleiding 

geeft.  
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Naar aanleiding van de uitkomsten van de berekening van de indicatoren kan nader onderzoek worden 

verricht. Met het nader onderzoek wordt gedetailleerd onderzocht of het tariefvoorstel inderdaad bijdraagt 

aan de meest efficiënte werkwijze. De wijze waarop het nader onderzoek wordt ingevuld, zal mede afhangen 

van de inhoud van het tariefvoorstel en de van de NLc verkregen informatie en daarmee afhangen van de 

omstandigheden van het geval. Het nader onderzoek is daarmee niet te vangen in één standaard werkwijze. 

 

 

6 Werkwijze Loodswezen, productiviteit en kwaliteit 

6.1 Relatie met uitspraak CBb 

Het CBb heeft bepaald dat de NMa, naast een opvatting over wat de meest efficiënte werkwijze van 

registerloodsen is, eveneens een opvatting dient te hebben over de factoren die bijdragen aan de 

productiviteit en kwaliteit van de loodsdienstverlening. Tevens heeft het CBb aan de NMa gevraagd in te gaan 

op het verband tussen deze begrippen en de werkwijze van het Loodswezen. Hoewel deze begrippen hiervoor 

reeds aan de orde zijn gekomen wordt - om aan te sluiten bij de opdracht van het CBb - in het onderstaande 

nader ingegaan op deze begrippen en de verbanden daartussen. 

 

Hierna wordt onder factoren verstaan: “medebepalende delen”, voor de productiviteit en kwaliteit. De vraag 

is waardoor de productiviteit en kwaliteit bepaald worden. In het onderstaande worden de factoren behandeld 

die naar het oordeel van de NMa (mede) bepalend zijn voor de productiviteit en kwaliteit.  

 

6.2 Factoren die bijdragen aan de productiviteit 

Omdat het uitgangspunt is om de productiviteit zo hoog mogelijk te doen zijn, verstaat de NMa onder een 

bijdrage aan productiviteit een verbetering van de productiviteit. Van een verbetering van de productiviteit is 

sprake als de verhouding tussen de input van het proces en de output lager wordt. Dit kan bijvoorbeeld door 

lagere reële kosten per loodsdienstverrichting te realiseren. 

 

De output heeft kenmerken van omvang (bijvoorbeeld het aantal loodsdienstverrichtingen) en kwaliteit 

(bijvoorbeeld de levertijd van de loodsdienstverrichtingen). Om vast te kunnen stellen dat daadwerkelijk een 

bijdrage wordt geleverd aan de productiviteit geldt als randvoorwaarde dat de kwaliteit minstens gelijk blijft. 

 

Minder input bij gelijkblijvende output 

Indien dezelfde output gerealiseerd kan worden met een lagere input, dan wordt een bijdrage geleverd aan 

productiviteit.  Indien bijvoorbeeld een bepaalde overheadtaak overbodig is en wordt geschrapt betekent dit 

een besparing op kosten, terwijl de output (hoeveelheid en kwaliteit) gelijk blijft. 

 

Verandering van de bestaande werkwijze naar een meer efficiënte werkwijze 

Innovatie kan effect hebben op de productiviteit van het Loodswezen. Implementatie van innovatie betekent 

een verandering van de werkwijze. De NMa zal bij de toetsing van het tariefvoorstel beoordelen of het 

Loodswezen gebruik heeft gemaakt van beschikbare technologische ontwikkelingen en open staat voor 

innovatieve ontwikkelingen die de efficiëntie, productiviteit, kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening op 

een positieve manier kunnen beïnvloeden. In dat verband is het bijvoorbeeld van belang dat het Loodswezen 
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onder meer deel uitmaakt van het Innovatieplatform Rijkshavenmeesters, waar de mogelijkheden en 

beperkingen van nieuwe technologie en innovatieve ontwikkelingen worden besproken en onderzocht. 

 

De veranderingen in werkwijze kunnen variëren van zeer klein tot zeer groot. Zo is het niet ondenkbaar dat in 

de toekomst door technologische ontwikkelingen een groter aandeel van de loodsreizen door Loodsen Op 

Afstand zal kunnen worden afgehandeld. Dit betekent een fundamenteel andere werkwijze omdat de 

registerloods dan niet meer op het te loodsen schip aanwezig is, maar op een vaste locatie op de wal. 

 

6.3 Factoren die bijdragen aan de kwaliteit 

De kwaliteit van de loodsdienstverlening wordt door verschillende factoren beïnvloed. Te noemen zijn 

bijvoorbeeld de omvang en samenstelling van de loodsenformatie, het opleidingsniveau van de loodsen, de 

technische uitrusting van loodsen en de samenwerking met andere partijen in de haven. Deze factoren 

bepalen de veilige en vlotte beloodsing van zeeschepen. De factoren die bijdragen aan kwaliteit zijn te 

onderscheiden in inputfactoren en factoren die betrekking hebben op de werkwijze. 

 

Wijziging van de input 

In het algemeen kan gesteld worden dat naarmate de input (personeel, materieel, financiën) voor een proces 

verhoogd wordt, een hoger kwaliteitsniveau kan worden bereikt. Naarmate bijvoorbeeld meer registerloodsen 

beschikbaar zijn om te loodsen, zal de wachttijd korter worden. Dit is geen lineair proces. Wanneer er een 

tekort is aan beschikbaarheid zullen er zeker wachttijden ontstaan. Bij een goed afgewogen beschikbaarheid 

kan de gewenste dienstverlening worden uitgevoerd. Men kan echter niet stellen dat een nog grotere formatie 

zonder meer zal leiden tot kortere wachttijden. Deze wachttijden zijn immers ook afhankelijk van andere 

factoren, zoals de kwaliteit ETA’s/ ETD’s41 en de planning van de terminals.  

 

Het is echter niet altijd gewenst om de kwaliteit te verhogen, omdat de kosten dan zullen toenemen. De 

prijs/kwaliteitsverhouding kan dan niet meer optimaal zijn. Als de kwaliteit bijvoorbeeld verhoogd wordt door 

meer beschikbare registerloodsen, zonder dat de gebruiker behoefte heeft aan dit kwaliteitsniveau 

bijvoorbeeld omdat hierdoor het loodsgeldtarief stijgt, hetgeen kan blijken tijdens de consultatie, dan worden 

extra kosten gemaakt zonder dat deze voldoende nut afwerpen. 

 

Verandering van werkwijze 

Naast een verbetering van de productiviteit kan een verandering van de werkwijze ook een verbetering van de 

kwaliteit,efficiency en/of continuïteit van de loodsdienstverlening opleveren. Innovatieve ontwikkelingen 

leiden niet altijd tot efficiëntieverbeteringen bij het Loodswezen, maar kunnen wel een waardevolle bijdrage 

leveren aan de efficiëntie en kwaliteit van de gebruikers. De NMa zal in haar beoordeling hiermee rekening 

houden. Voorbeelden zijn: 

1. Zo kan een betere samenwerking van de registerloodsen met de andere partijen in de haven 

(havenmeester, sleepdiensten, roeiers e.d.) leiden tot een betere planning van het 

scheepvaartverkeer, efficiënter gebruik van de terminals en betere informatie betreffende de 

mogelijkheden en eigenschappen van de scheepvaart.  

2. Het gebruik van nauwkeurige navigatie- en informatieapparatuur heeft bijvoorbeeld geleid tot varen 

met meer diepgang, ruimere tijpoorten, gunstigere afmetingen van het vaargeulontwerp, beperking 

                                                           
41 Estimated time of arrival respectievelijk Estimated time of departure 
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van de onderhoudskosten van de vaarweg en in het algemeen een beter toelatingsbeleid en betere 

planning van het scheepvaartverkeer.  

3. De investeringen in nieuwe vaartuigen zijn vernieuwingen die bijdragen aan een kwalitatief betere 

dienstverlening en tevens leiden tot een verbetering in efficiëntie van de ondersteunende dienst. 

Deze middelen maken het mogelijk om schepen met hogere zee, onder slechtere omstandigheden 

en met meer snelheid te kunnen beloodsen en afhalen.  

Het Loodswezen heeft aangegeven dat vernieuwingen of wijzigingen in werkwijze worden ingevoerd wanneer 

het door de NLc en RLc’s wenselijk wordt geacht voor een goede beroepsuitoefening of wanneer een 

kwalitatief betere dienstverlening door de klanten en belanghebbenden redelijkerwijs mogelijk is. 

 

6.4 Verband tussen werkwijze, productiviteit en kwaliteit 

Productiviteit is de meting van de output van een proces (zoals aantal loodsreizen) in relatie tot de input 

(uitgedrukt in financiële, personele en materiële middelen). De in deze visie reeds genoemde prestatie-

indicatoren zijn voorbeelden van gekwantificeerde maatstaven om de productiviteit te meten. 

 

Door de werkwijze aan te passen kan de gemeten productiviteit verhoogd worden. Dit is reeds toegelicht in 

paragraaf 4.4. 

 

De te leveren kwaliteit van de output beïnvloedt de productiviteit. Indien de geleverde kwaliteit wordt 

verhoogd, dan gaat dit doorgaans gepaard met hogere input en dus ook hogere kosten (bij gelijkblijvende 

output).  

 

Het kwaliteitsniveau, waarbij de productiviteit wordt gemeten, wordt zoals hiervoor reeds aangegeven niet 

door de NMa vastgesteld, maar volgt uit de wet en regelgeving42 en de invulling die het Loodswezen hieraan 

geeft43. Zij baseert dit kwaliteitsniveau mede op de wensen van de klant (die bijvoorbeeld afgeleid kunnen 

worden uit consultatiebijeenkomsten en klanttevredenheidsonderzoeken). Het hieruit voortvloeiende 

kwaliteitsniveau is voor de NMa in beginsel uitgangspunt voor de beoordeling van een tariefvoorstel. Daarbij 

beziet de NMa of het voorgenomen kwaliteitsniveau afwijkt van het niveau van voorgaande jaren. Indien dit 

het geval is, beoordeelt de NMa of de NLc hiermee in het tariefvoorstel rekening heeft gehouden. De NMa 

hanteert bij de beoordeling van de productiviteit het algemeen economische principe dat bij een dalend 

kwaliteitsniveau de kosten voor het Loodswezen lager zullen zijn. Omgekeerd zullen bij een hoger 

kwaliteitsniveau de kosten van het Loodswezen ook hoger zijn(onder voorbehoud dat een hogere kwaliteit 

geen gevolg is van een technologische ontwikkeling). Bij een hoger kwaliteitsniveau zal de Raad wel 

beoordelen of er al dan niet sprake is van een onnodig hoge kwaliteit, bijvoorbeeld omdat uit de consultatie 

blijkt dat een (nog) hogere kwaliteit niet door de gebruikers wordt gewenst bijvoorbeeld omdat hierdoor het 

loodsgeldtarief stijgt. 

 

In het onderstaande is per proces van het Loodswezen een voorbeeld van het verband tussen werkwijze, 

productiviteit en kwaliteit aangegeven. 

                                                           

42 Regeling van 24 maart 1999, houdende nadere voorschriften voor de zeevaart aangaande melden, uitluisteren, 

communiceren en het aanvragen van loodsen, Stcrt. 1999, 62. 

43 Zie ook paragraaf 5.3.1. 
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Voorbeeld primair proces (het loodsen) 

De kwaliteit – uitgedrukt in levertijd van de loods – wordt verhoogd door de werkwijze van het loodsen aan te 

passen: bijvoorbeeld door een verhoging van het aantal beschikbaarheidsuren.  De kosten nemen dan toe in 

verhouding tot de gemeten output (loodsdienstverrichtingen), en dit betekent een afname van de gemeten 

productiviteit. 

Voorbeeld secundair proces (beloodsen en planning) 

Door de aanschaf van snellere loodsvaartuigen wordt de werkwijze van het loodsen aangepast in de zin dat de 

reistijd van de loods op het loodsvaartuig verlaagd wordt.  Dit leidt bij een gelijk aantal 

loodsdienstverrichtingen tot lagere kosten voor reizen, en derhalve tot een verbetering van de productiviteit. 

Tegelijkertijd is sprake van een verbetering van de kwaliteit, want door de kortere reistijden van de loods 

wordt de levertijd bekort. 

Voorbeeld overhead 

Het wijzigen van een werkwijze kan de productiviteit verhogen. Zo kunnen bijvoorbeeld de kosten van 

overhead verlaagd worden door bepaalde handmatig uitgevoerde administratieve processen te 

automatiseren.  Ervan uitgaande dat de output van het administratieve proces gelijk blijft, is er geen wijzing 

in het niveau van kwaliteit. 
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Bijlage: De relevante overwegingen uit de uitspraak van 6 december 
2010  van het CBB over het beoordelingskader 

 

3.2.4 Beoordeling door het College  

 

Uit artikel 27g, eerste lid, aanhef en onder b, van de Loodsenwet volgt dat verweerder bevoegd is om een 

besluit vast te stellen dat afwijkt van het door NLc gedane voorstel voor de tarieven en vergoedingen 

voor de overige diensten en taken van registerloodsen, indien hij van oordeel is dat het voorstel in 

onvoldoende mate bijdraagt aan het bereiken van de meest efficiënte werkwijze van registerloodsen en 

de productiviteit en kwaliteit van de loodsdienstverlening. Anders dan appellanten betogen is verweerder 

niet gehouden een dergelijk voorstel marginaal te toetsen. Het College leidt dit af uit de in rubriek 2 van 

deze uitspraak aangehaalde Memorie van Toelichting bij de Wet, waarin is vermeld dat het samenstel 

van bevoegdheden van NMa in de Wet niet als een gebonden bevoegdheid is vormgegeven. Volgens de 

wetgever valt met gebonden bevoegdheden geen behoorlijke invulling te geven aan de in het 

mededingingsrecht gebruikelijke noties als ‘redelijk’, ‘non-discriminatoir’ en ‘kostengeoriënteerd’. 

Bovendien stelt de wetgever dat een gebonden bevoegdheid de toezichthouder in een te grote mate 

afhankelijk maakt van de onder toezicht gestelde partij. Om die reden heeft NMa bij de toepassing van 

artikel 27g van de Loodsenwet beoordelingsvrijheid gekregen. Hieruit volgt dat de bevoegdheid van 

verweerder niet is beperkt tot een marginale beoordeling van de door NLc voorgestelde tarieven.  

De imperatieve formulering van artikel 27g, eerste lid, van de Loodsenwet brengt voor het College voorts 

een terughoudende beoordeling met zich van de wijze waarop verweerder van zijn bevoegdheid in dezen 

gebruik heeft gemaakt.  

 

Gelet op het vorenstaande volgt het College appellanten niet in hun stelling dat verweerder bij het nemen 

van het bestreden besluit de grenzen van zijn bevoegdheid heeft overschreden of zijn bevoegdheid heeft 

aangewend voor een ander doel dan waarvoor deze bedoeld is. Anderzijds is de vrijheid van NMa bij het 

beoordelen van tariefvoorstellen niet onbegrensd. Uit het in artikel 27g, eerste lid, aanhef en onder b, van 

de Loodsenwet neergelegde criterium vloeit naar het oordeel van het College voort dat met enige 

evidentie moet blijken dat een bepaalde post niet aan dit criterium voldoet, wil NMa ten aanzien van die 

post van het tariefvoorstel kunnen afwijken. Daartoe overweegt het College meer in het bijzonder het 

volgende. De formulering van dit criterium luidt dat het voorstel “in onvoldoende mate bijdraagt aan”  

- het bereiken van de meest efficiënte werkwijze van registerloodsen en  

- de productiviteit en kwaliteit van de loodsdienstverlening.  

 

Hieruit volgt naar het oordeel van het College dat NMa - aan de hand van redelijk duidelijke ideeën 

daarover, welke in samenspraak met onder meer de betrokken loodsencorporaties zijn ontwikkeld - een 

heldere en op zijn aanvaardbaarheid toetsbare opvatting dient te hebben  

- over wat de meest efficiënte werkwijze van registerloodsen is,  

- over welke factoren al dan niet bijdragen aan de productiviteit en kwaliteit van de loodsdienstverlening, 

en  

- over het verband, op korte maar ook op langere termijn, tussen tariefvoorstellen en het bereiken van de 

meest efficiënte werkwijze, de productiviteit en de kwaliteit van de dienstverlening, alsook  

- over het verband tussen werkwijze, productiviteit en kwaliteit.  

Immers, alleen tegen de achtergrond van een dergelijk kader kan worden getoetst of NMa redelijkerwijs 

heeft kunnen concluderen dat een voorstel “in onvoldoende mate bijdraagt” aan genoemde factoren.  

Wat betreft de daarbij te hanteren uitgangspunten blijkt uit de hiervoor geciteerde passage uit de 
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Memorie van Toelichting dat de wetgever ervan uitgaat dat besparingen op de factor arbeid vooral 

behaald worden door het aantal loodsverrichtingen over een zo klein mogelijk aantal registerloodsen te 

verdelen en dat op de overige kosten de algemene raad in beginsel zelf kan besparen in de door hem 

gewenste omvang en het door hem gewenste tempo. Niet gesteld of gebleken is dat deze 

uitgangspunten inmiddels als achterhaald of niet meer geldend moeten worden beschouwd, zodat - wat 

er van die uitgangspunten zij - zij mede bepalend moeten worden geacht voor het toetsingskader dat bij 

de beoordeling van het onderhavige besluit van NMa wordt gehanteerd.  

 

In dit verband acht het College voorts van belang dat de wetgever de mogelijkheid van het opleggen van 

een generieke efficiencykorting door NMa uitdrukkelijk van de hand heeft gewezen. Daarbij heeft blijkens 

de wetsgeschiedenis een rol gespeeld de ervaring dat het beloodsingsproces als zodanig redelijk efficiënt 

verloopt. In de wetsgeschiedenis is voorts overwogen dat dit niet betekent dat geheel geen efficiency 

meer te bereiken zou zijn. Dit zal NMa door enig onderzoek moeten vaststellen.  

 

Het College stelt vast dat verweerder de beoordeling van het tariefvoorstel heeft gebaseerd op een 

onderzoek naar de verschillende posten in dit voorstel en daarover een gemotiveerd oordeel heeft 

gegeven, dat heeft geleid tot afwijking op een aantal onderdelen van het tariefvoorstel. Dat oordeel zal in 

het navolgende - in het licht van de door appellanten aangevoerde beroepsgronden - ten aanzien van de 

verschillende in geding zijnde onderdelen nader worden besproken. 

 


